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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As redes e os serviços de 
telecomunicações são cada vez mais 
infraestruturas assentes na Internet, estando 
as redes de banda larga e os serviços 
digitais estreitamente interligados. A 
Internet está a tornar-se a plataforma 
dominante para comunicações, serviços e 
negócios. Por conseguinte, a 
disponibilidade transeuropeia de acesso 
rápido à Internet e aos serviços digitais de 
interesse público é essencial para o 
crescimento económico e o mercado único.

(1) As redes e os serviços de 
telecomunicações são cada vez mais 
infraestruturas assentes na Internet, estando 
as redes de banda larga e os serviços 
digitais estreitamente interligados. A 
Internet está a tornar-se a plataforma 
dominante para comunicações, serviços e 
negócios. Por conseguinte, a 
disponibilidade em todas as regiões da UE
de acesso rápido à Internet e aos serviços 
digitais de interesse público é essencial 
para o crescimento económico, a inclusão 
social e o mercado único.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As redes e os serviços de 
telecomunicações são cada vez mais 
infraestruturas assentes na Internet, estando 
as redes de banda larga e os serviços 
digitais estreitamente interligados. A 
Internet está a tornar-se a plataforma 
dominante para comunicações, serviços e 
negócios. Por conseguinte, a 
disponibilidade transeuropeia de acesso 
rápido à Internet e aos serviços digitais de 
interesse público é essencial para o 

(1) As redes e os serviços de 
telecomunicações são cada vez mais 
infraestruturas assentes na Internet, estando 
as redes de banda larga e os serviços 
digitais estreitamente interligados. A 
Internet está a tornar-se a plataforma 
dominante para comunicações, serviços e 
negócios. Por conseguinte, a 
disponibilidade transeuropeia de acesso 
rápido à Internet e aos serviços digitais de 
interesse público é essencial para o 
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crescimento económico e o mercado único. crescimento económico, a competitividade
e o mercado único.   

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em 17 de junho de 2010, o Conselho 
Europeu aprovou a Agenda Digital para a 
Europa e exortou todas as instituições a 
empenharem-se na sua plena execução. A 
Agenda Digital visa definir um roteiro que 
maximize o potencial social e económico 
das tecnologias da informação e das 
comunicações, nomeadamente através da 
implantação de redes de banda larga de 
elevado débito, procurando assegurar que, 
em 2020, todos os europeus terão acesso à 
Internet com débitos superiores a 30 Mb/s 
e, no mínimo, 50% dos agregados 
familiares europeus terão ligações à 
Internet com débitos superiores a 
100 Mb/s. A Agenda Digital visa 
estabelecer um quadro jurídico estável que 
estimule os investimentos em 
infraestruturas da Internet abertas e 
concorrenciais de elevado débito e em 
serviços conexos, um verdadeiro mercado 
único de conteúdos e serviços em linha, 
apoio ativo à digitalização do rico 
património cultural da Europa e promoção 
do acesso e da adesão generalizada à 
Internet, especialmente através do apoio à 
literacia digital e à acessibilidade. Além 
disso, os Estados-Membros devem pôr em 
prática planos nacionais operacionais para 
a Internet de elevado débito, visando o 
financiamento público nas zonas não 
plenamente servidas pelo investimento 
privado em infraestruturas da Internet, e 
promover a implantação e utilização de 
serviços em linha modernos e acessíveis.

(3) Em 17 de junho de 2010, o Conselho 
Europeu aprovou a Agenda Digital para a 
Europa e exortou todas as instituições a 
empenharem-se na sua plena execução. A 
Agenda Digital visa definir um roteiro que 
maximize o potencial social e económico 
das tecnologias da informação e das 
comunicações, nomeadamente através da 
implantação de redes de banda larga de 
elevado débito, procurando assegurar que, 
em 2020, todos os europeus terão acesso à 
Internet com débitos superiores a 30 Mb/s 
e, no mínimo, 50% dos agregados 
familiares europeus terão ligações à 
Internet com débitos superiores a 100 Mb/s 
que podem ter por base diferentes 
tecnologias. A Agenda Digital visa 
estabelecer um quadro jurídico estável que 
estimule os investimentos em 
infraestruturas da Internet abertas e 
concorrenciais de elevado débito e em 
serviços conexos, um verdadeiro mercado 
único de conteúdos e serviços em linha, 
apoio ativo à digitalização do rico 
património cultural da Europa e promoção 
do acesso e da adesão generalizada à 
Internet, especialmente através do apoio à 
literacia digital e à acessibilidade. Além 
disso, os Estados-Membros devem pôr em 
prática planos nacionais operacionais para 
a Internet de elevado débito, visando o 
financiamento público nas zonas não 
plenamente servidas pelo investimento 
privado em infraestruturas da Internet, e 
promover a implantação e utilização de 
serviços em linha modernos e acessíveis.



AD\914966PT.doc 5/17 PE494.848v02-00

PT

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros são 
convidados a usar também os fundos 
estruturais para atingir os objetivos da 
Agenda Digital, assegurando as sinergias 
entre o programa-quadro, os fundos 
estruturais e as políticas nacionais ligadas 
aos objetivos mais amplos da UE em 
matéria de competitividade, crescimento 
económico e coesão.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As prioridades, designadamente 
redes de elevado débito, serviços públicos 
transfronteiras, acesso a serviços 
multilingues, segurança e serviços de 
energia inteligente, constituem domínios 
específicos em que as autoridades 
regionais e locais são simultaneamente 
intervenientes, prestadoras e beneficiárias 
dos serviços.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A lista dos projetos elegíveis para 
financiamento pelo Mecanismo Interligar 
a Europa deve ser flexível, a fim de ter em 
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conta as especificidades enfrentadas pela 
União como um todo, mas principalmente 
pelos Estados-Membros, especialmente no 
âmbito de projetos de infraestruturas de 
banda larga.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) A implementação do Mecanismo 
Interligar a Europa não deve prejudicar 
os objetivos da política de coesão. Ao 
implementar as medidas propostas, os 
Estados-Membros devem fazer o 
necessário para evitar encargos 
administrativos adicionais a nível 
nacional, bem como para prestar às 
autoridades locais e regionais a 
assistência técnica que se impõe 
relativamente ao uso dos novos 
instrumentos financeiros e ao seu efeito 
de alavanca.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No âmbito de um sistema de mercados 
abertos e concorrenciais, a intervenção da 
União é necessária para superar as 
deficiências do mercado. Através de apoios 
financeiros e do efeito de mobilização de 
financiamento suplementar para projetos 
de infraestruturas, a União pode contribuir 
para a criação e o desenvolvimento de 
redes transeuropeias no domínio das 
telecomunicações, gerando assim maiores 
benefícios em termos de impacto no 
mercado, eficiência administrativa e 

(9) No âmbito de um sistema de mercados 
abertos e concorrenciais, a intervenção da 
União é necessária para superar as 
deficiências do mercado e é necessário 
tomar medidas para contrariar o 
subinvestimento nos projetos não 
comerciais. Através de apoios financeiros 
e do efeito de mobilização de 
financiamento suplementar para projetos 
de infraestruturas, a União pode contribuir 
para a criação e o desenvolvimento de 
redes transeuropeias no domínio das 
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utilização dos recursos. telecomunicações, gerando assim maiores 
benefícios em termos de impacto no 
mercado, eficiência administrativa e 
utilização dos recursos.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Proporcionando oportunidades de 
negócios, a implantação das redes de banda 
larga e das infraestruturas de serviços 
digitais vai estimular a criação de emprego 
na União. A construção de redes de banda 
larga terá igualmente um efeito imediato 
no emprego, nomeadamente no setor da 
engenharia civil.

(12) Proporcionando oportunidades de 
negócios, a implantação das redes de banda 
larga e das infraestruturas de serviços 
digitais vai estimular a criação de emprego 
na União. A construção de redes de banda 
larga terá igualmente um efeito imediato 
no emprego, nomeadamente no setor da 
engenharia civil, e também no acesso ao 
emprego, por exemplo, nas zonas rurais.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Atendendo aos problemas 
relacionados com o acesso ao espetro, as 
redes de banda larga sem fio podem 
desempenhar um papel fundamental na 
cobertura de todas as áreas, incluindo as 
áreas rurais e isoladas que não dispõem 
de outras opções.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para ter em conta a evolução no (21) Para ter em conta a evolução no 
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domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações, o poder de adotar atos 
deve, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, ser delegado na Comissão, 
no que respeita à alteração do anexo do 
presente regulamento. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
devidas consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
O objetivo dessa delegação é responder à 
evolução tecnológica e dos mercados, às 
novas prioridades políticas e às 
oportunidades para explorar sinergias entre 
as diferentes infraestruturas, 
nomeadamente nos domínios da energia e 
dos transportes. O âmbito da delegação 
limita-se à alteração da descrição dos 
projetos de interesse comum, ao acrescento 
de um projeto de interesse comum ou à 
supressão de um projeto de interesse 
comum obsoleto, de acordo com critérios 
predefinidos, claros e transparentes.

domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações, o poder de adotar atos 
deve, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, ser delegado na Comissão, 
no que respeita à alteração do anexo do 
presente regulamento. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
devidas consultas a nível regional e local 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos, bem como a 
nível local e regional. O objetivo dessa 
delegação é responder à evolução 
tecnológica e dos mercados, às novas 
prioridades políticas e às oportunidades 
para explorar sinergias entre as diferentes 
infraestruturas, nomeadamente nos 
domínios da energia e dos transportes. O 
âmbito da delegação limita-se à alteração 
da descrição dos projetos de interesse 
comum, ao acrescento de um projeto de 
interesse comum ou à supressão de um 
projeto de interesse comum obsoleto, de 
acordo com critérios predefinidos, claros e 
transparentes.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) contribuir para o crescimento 
económico e apoiar o desenvolvimento do 
mercado único, com vista ao aumento da 
competitividade da economia europeia, 
designadamente das pequenas e médias 
empresas (PME);

(1) contribuir para o crescimento 
económico, a geração de riqueza e a 
criação de emprego, encorajar a inclusão 
social e apoiar o desenvolvimento do 
mercado único, com vista ao aumento da 
competitividade da economia europeia, 
sobretudo das pequenas e médias empresas 
(PME);
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) contribuir para a melhoria da vida 
quotidiana dos cidadãos, das empresas e 
das administrações públicas, promovendo a 
interligação e interoperabilidade das redes 
de telecomunicações nacionais e o acesso 
às mesmas;

(2) contribuir para a melhoria da vida 
quotidiana dos cidadãos, das empresas e 
das administrações públicas, promovendo a 
interligação e interoperabilidade das redes 
de telecomunicações nacionais e o acesso 
às mesmas, permitindo às autoridades 
locais e regionais implementar as 
soluções mais adequadas às respetivas 
necessidades locais e regionais;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) contribuir para a melhoria da vida 
quotidiana dos cidadãos, das empresas e 
das administrações públicas, promovendo a 
interligação e interoperabilidade das redes 
de telecomunicações nacionais e o acesso 
às mesmas;

(2) contribuir para a melhoria da vida 
quotidiana dos cidadãos, das empresas e 
das administrações públicas a todos os 
níveis, promovendo a interligação e 
interoperabilidade das redes de 
telecomunicações nacionais e o acesso às 
mesmas, incluindo igualmente as regiões 
menos povoadas e menos desenvolvidas e 
proporcionando-lhes ligações;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) incentivar a implantação à escala 
europeia de redes de banda larga rápidas e 
ultrarrápidas, que, por sua vez, facilitarão o 
desenvolvimento e a implantação de 
serviços digitais transeuropeus;

(3) incentivar a implantação à escala 
europeia de redes de banda larga rápidas e 
ultrarrápidas de acordo com o princípio da 
neutralidade tecnológica, que, por sua vez, 
facilitarão o desenvolvimento e a 
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implantação de serviços digitais 
transeuropeus e garantirão a 
competitividade sustentada da indústria 
europeia;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto (5-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Colmatar a diferença entre regiões, 
recordando que ligações de comunicação 
rápidas e fiáveis, complementadas por 
serviços de telefonia sem fio eficazes, são 
essenciais para a promoção da 
competitividade regional, da 
acessibilidade e da igualdade entre os 
cidadãos.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estes objetivos, os 
Estados-Membros devem, em todas as 
fases relevantes do processo, consultar as 
autoridades locais e regionais nele 
envolvidas.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a implantação de redes de banda larga 
ultrarrápida que assegurem a transmissão 
de dados com um débito de 100 Mb/s ou 

(a) a implantação de redes de banda larga 
ultrarrápida que assegurem a transmissão
de dados com um débito de 100 Mb/s ou 
superior, em função da procura de 
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superior; Internet ultrarrápida;

Justificação

O investimento em redes de banda larga ultrarrápida acarreta riscos elevados. As estatísticas 
demonstram que a utilização de Internet de elevado débito fica substancialmente aquém da 
cobertura de banda larga real. A seleção das tecnologias e dos projetos a financiar deve, por 
conseguinte, ter em conta a procura real do acesso à banda larga.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a implantação de redes de banda larga 
que liguem as regiões insulares, sem litoral 
e periféricas às regiões centrais da União, 
assegurando nessas regiões débitos de 
transmissão suficientes para 
proporcionarem uma conectividade em 
banda larga de 30 Mb/s ou superior;

(b) a implantação de redes de banda larga 
mediante o recurso a todas as tecnologias 
disponíveis, de acordo com o princípio da 
neutralidade tecnológica, que liguem as 
regiões insulares, sem litoral e periféricas 
às regiões centrais da União, assegurando 
nessas regiões débitos de transmissão 
suficientes para proporcionarem uma 
conectividade em banda larga de 30 Mb/s 
ou superior, em função da procura de 
Internet ultrarrápida;

Justificação

O investimento em redes de banda larga ultrarrápida acarreta riscos elevados. As estatísticas 
demonstram que a utilização de Internet de elevado débito fica substancialmente aquém da 
cobertura de banda larga real. A seleção das tecnologias e dos projetos a financiar deve, por 
conseguinte, ter em conta a procura real do acesso à banda larga.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) o desenvolvimento de redes de 
banda larga para ligar as escolas das 
comunidades rurais isoladas dos 
Estados-Membros com vista a desenvolver 
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programas de ensino a distância, a fim de 
evitar o despovoamento dessas áreas;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros e/ou outras 
entidades responsáveis pela execução dos 
projetos de interesse comum ou que 
contribuem para essa execução devem 
tomar as necessárias medidas jurídicas, 
administrativas, técnicas e financeiras em 
conformidade com as especificações 
correspondentes do presente regulamento.

3. Os Estados-Membros e/ou outras 
entidades, incluindo as autoridades locais 
e regionais, responsáveis pela execução 
dos projetos de interesse comum ou que 
contribuem para essa execução devem 
tomar as necessárias medidas jurídicas, 
administrativas, técnicas e financeiras em 
conformidade com as especificações 
correspondentes do presente regulamento.

Justificação
Seria útil mencionar o poder local e regional pelas mesmas razões apresentadas supra.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para assegurar que 
as autoridades locais e regionais 
participam plena e efetivamente na 
governação das iniciativas relacionadas 
com as TIC, como forma de melhorar os 
seus serviços em domínios como a saúde, 
a educação, os concursos públicos, a 
segurança e os serviços sociais.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão e os Estados-Membros 
devem incentivar e apoiar as autoridades 
locais no sentido de usarem as parcerias 
público-privadas (PPP) para a prestação 
de serviços de banda larga, em especial 
nas zonas rurais. A este propósito, é 
essencial que os Estados-Membros 
consolidem a capacidade administrativa 
das suas instituições públicas a nível 
local, regional e nacional e atualizem as 
suas infraestruturas em conformidade, a 
fim de garantir o desenvolvimento e a 
implementação bem-sucedidos de redes 
transeuropeias de telecomunicações.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. É necessária uma maior participação 
das autoridades locais e regionais, de 
modo a contribuir significativamente para 
a promoção da reutilização da informação 
do setor público e, consequentemente, 
aumentar a competitividade e criar novos 
postos de trabalho.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) da inclusão das zonas rurais e de 
baixa densidade populacional, bem como 
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das regiões ultraperiféricas.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) demonstra gerar valor acrescentado 
europeu.

(c) demonstra gerar valor acrescentado 
europeu, estabelecido por estudos de 
viabilidade e análises de custos e 
benefícios, tendo em conta o interesse 
geral e a igualdade de acesso às redes 
para o conjunto da população, em 
especial das zonas com mais problemas de 
ligação.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com base nas informações recebidas nos 
termos do artigo 21.º do Regulamento 
XXX que institui o Mecanismo Interligar a 
Europa, os Estados-Membros e a Comissão 
devem trocar informações sobre os 
progressos alcançados na aplicação das 
presentes orientações. 

1. Com base nas informações recebidas nos 
termos do artigo 21.º do Regulamento 
XXX que institui o Mecanismo Interligar a 
Europa, os Estados-Membros e a Comissão 
devem trocar informações e melhores 
práticas sobre os progressos alcançados na 
aplicação das presentes orientações. Os 
Estados-Membros devem envolver neste 
processo as autoridades locais e regionais.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão é assistida por um grupo de 
peritos, composto por um representante de 
cada Estado-Membro, na monitorização da 

2. A Comissão é assistida por um grupo de 
peritos, composto por um representante de 
cada Estado-Membro, um representante 
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aplicação das presentes orientações, no 
planeamento assente nas estratégias 
nacionais para a Internet de elevado débito, 
na cartografia das infraestruturas e no 
intercâmbio de informações. O grupo de 
peritos pode igualmente examinar qualquer 
outra questão relacionada com o 
desenvolvimento das redes transeuropeias 
de telecomunicações. 

da autoridade regional e um 
representante da autoridade local, na 
monitorização da aplicação das presentes 
orientações, no planeamento assente nas 
estratégias nacionais para a Internet de 
elevado débito, na cartografia das 
infraestruturas e no intercâmbio de 
informações. O grupo de peritos pode 
igualmente examinar qualquer outra 
questão relacionada com o 
desenvolvimento das redes transeuropeias 
de telecomunicações. 

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nesses relatórios, a Comissão verifica 
ainda se o âmbito dos projetos de interesse 
comum se mantém em consonância com as
prioridades políticas, os progressos 
tecnológicos ou a situação nos mercados 
relevantes. No que respeita aos grandes 
projetos, esses relatórios devem incluir 
uma análise do impacto ambiental, tendo 
em conta as necessidades de adaptação às 
alterações climáticas, de atenuação dos 
seus efeitos e de resiliência face a 
catástrofes. Esse reexame pode igualmente 
ser efetuado em qualquer outro momento 
considerado adequado. 

4. Nesses relatórios, a Comissão verifica 
ainda se o âmbito dos projetos de interesse 
comum se mantém em consonância com as 
prioridades políticas, os progressos 
tecnológicos e a viabilidade do projeto, 
dada a situação nos mercados relevantes. 
No que respeita aos grandes projetos, esses 
relatórios devem incluir uma análise do 
impacto ambiental, tendo em conta as 
necessidades de adaptação às alterações 
climáticas, de atenuação dos seus efeitos e 
de resiliência face a catástrofes. Esse 
reexame pode igualmente ser efetuado em 
qualquer outro momento considerado 
adequado. 

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo – secção 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As zonas rurais ou de baixa densidade são 
normalmente servidas por ligações de 
baixo débito e, em alguns casos, não são 
sequer servidas. A atratividade económica 

As zonas rurais ou de baixa densidade são 
normalmente servidas por ligações de 
baixo débito e, em alguns casos, não são 
sequer servidas. A atratividade económica 
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do investimento e a probabilidade de os 
objetivos europeus serem alcançados até 
2020 são muito reduzidas. Nestas zonas, o 
investimento necessita de maiores apoios 
financeiros, através de subvenções, 
eventualmente em combinação com 
instrumentos financeiros. Nessas zonas, 
incluem-se as regiões periféricas ou 
escassamente povoadas, onde os custos do 
investimento são muito elevados ou os 
rendimentos dos residentes são baixos. Os 
apoios do Mecanismo Interligar a Europa 
podem, nestas zonas, complementar os 
fundos de coesão disponíveis ou o apoio ao 
desenvolvimento rural e outros apoios 
públicos diretos.

do investimento e a probabilidade de os 
objetivos europeus serem alcançados até 
2020 são muito reduzidas. Nestas zonas, o 
investimento necessita de maiores apoios 
financeiros, através de subvenções, 
eventualmente em combinação com 
instrumentos financeiros. Nessas zonas, 
incluem-se as regiões periféricas ou 
escassamente povoadas, onde os custos do 
investimento são muito elevados ou os 
rendimentos dos residentes são baixos. Os 
apoios do Mecanismo Interligar a Europa 
devem, nestas zonas, complementar os 
fundos de coesão disponíveis ou o apoio ao 
desenvolvimento rural e outros apoios 
públicos diretos, a fim de garantir a 
igualdade de acesso, contribuindo assim 
para o crescimento e o emprego e 
favorecendo a fixação da população em 
zonas com problemas demográficos.
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